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 1تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 

 ۲۴/۰۶/۲۰۱۸         داكتر مصطفي آریامل
 

 ضرورت داریم وجد مليما به یك 
 

  مقدمه
 

باند موزیك از قرن ها باینطرف یك ركن مهم در تشكیالت نظامي ممالك جهان است و در وطن عزیز بنام "قطعه 
 یشود یا میشد.موزیك" یاد م

 
عساكر كه  وجد مليوقتیكه آمادگي براي جنگ خواه دفاعي یا تعرضي گرفته میشود باند موزیك براي مشتعل ساختن 

 در خط مقدم قرار دارند موزیك ملي را با هیجان خاص مینوازند.
 

داكتر احمد محترم فرزند اصیل وطن طرف پادشاه سویدن به از   را موزيك اسكاریا  جايزهء پوالردیشب مراسم تقدیم 
 " بود.وجد آفرينمشاهده كردم كه واقعأ به همه مردم ما " سرمست مؤسس انستيتيوت ملي موزيك افغانستان

 
مردي اليق، مصمم، سخت كوش و وطن پرست محترم احمد   با حيثيت را كه همطراز جايزه نوبل است  يك جايزهء

 .می باشدملی در عرصۀ  ن آفريافتخار  است ر موزيك به مردم و ملت خويش هديه دادهداكت  سرمست
 

 در ستیج با شوكت جایزه، داكتر صاحب سرمست با خانم محترمه شان دیده میشدند.
 

در یك قسمتي از مراسم به اركسترا موقع هنرنمایي داده شد و معجون موزیك ملكوتي اركسترا و آواز محسور 
 ه خواهد بود.سعید یقینأ به گوش فلك رسیدآریانا خانم   كننده

 
موفقیت پرافتخار انستیتیوت ملي موزیك افغانستان پیام سترگي را بازگو میكند و آن اینكه ما میتوانیم در زیر یك سقف 

 شاگردان انستیتیوت گلهایي از اقوام مختلف افغانستان هستند.  چنانكه و براي هدف مشترك كار كنیم
 

 "اركستراي ملي صلح " بنامم.  اگر فراتر بروم سزاوار خواهد كه اركستراي نهایت نیكنام وطن عزیز را
 

وسعت و مصارف هنگفت لغو شده و بودیجه آن به   شوراي عالي صلح" با“   چه شایسته خواهد بود كه تشكیل ناكاره
 اند داده شود. اركستراي ملي و بسا مؤسسات دیگر كه از صدق دل مصروف خدمت در وطن

 
 یك جهان امتنان از افتخار و وجد آفریني اركستراي ملي ما

 
 Facebookیا  YouTubeاینست كه مراسم تقدیم جایزه مذكور را از طریق از وطندوستان احترامانه من  تمنای

 https://www.youtube.com/watch?v=AccLqLtzJFg .فرمائیدتماشا لینک ذیل مراجعه و به 
 

 با احترام
 

 داكتر مصطفي آریامل
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